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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จดัตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพฒันามาเป็นล าดบั ดงัน้ี   

พ.ศ. 2500 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   แผนกวิชาพณิชยการ พ.ศ. 
2507 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาการเลขานุการ พ.ศ. 
2510 เปิดแผนกวิชาการบญัชี ระดบั ปวส. พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการจดัการ 
ระดบั ปวส. พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวชิาการท่องเท่ียว ระดบั ปวส. พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับนกัศึกษาระดบั 
ปวช. และพฒันาการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2549  คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษา
ทัว่ไปถูกจดัให้อยูเ่ป็นคณะเดียวกนัโดยเปล่ียน ช่ือเป็น “คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” เม่ือวนัท่ี 8
มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ                   
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งข้ึนแทนสถาบนัเทคโนโลยี               
ราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ย วิ ธี ก ารงบประมาณ  ในสั ง กัดส านัก ง านคณะกรรมการการ อุดม ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงว ันท่ี  14 พฤศจิกายน พ.ศ.  2549
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ในส่วนของงาน 
ดา้นวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดแ้บ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะมีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ใน 6 พื้นท่ี คือ  เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก  และล าปาง 
โดยแต่ละพื้นท่ีมีหัวหน้าสาขา เป็นผูบ้ริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 
สาขาหลกั คือ สาขาการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ ซ่ึงรับผิดชอบการจดัการเรียน
การสอนใน ระดบัปริญญาตรีจ านวน 6 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโทจ านวน 1 หลกัสูตร นอกจากน้ียงั
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวนัออก ภาษาตะวนัตก และพลศึกษาและนนัทนาการ 
  
 ปรัชญำ :  
 บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลกัธรรมาภิบาล 
 
 ปณธิำน :  
             บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
              “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมัน่ส่ือสารสัมพนัธ์ กา้วทนัเทคโนโลย”ี 
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 วสัิยทศัน์ :  
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  มี คุณธรรมเ ช่ียวชาญเทคโนโลยี  ขับเค ล่ือนพลังประชาคมสู่
มาตรฐานสากล 
 
 พนัธกจิ :  
 1.  จดัการศึกษาดา้นบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น

ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีทกัษะวชิาชีพ เทคโนโลย ีและพฒันาตนเองได้ 
 2.  บูรณาการวิจยั นวตักรรม ท่ีสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน น าสู่การ

เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 3.  บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวตักรรม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน สังคม 
 4.  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมเพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญา 

สร้างสมดุลของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 5.  บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้พฒันาองคก์รสู่องคก์รคุณภาพ (HPO) 
 
ตำรำงกำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ             

องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 2.21 3.00 1.71 2.39 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.59 3.00 2.04 2.54 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

13 2.31 3.14 1.88 2.69 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

  

 
  ผลการด าเนินการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ในภาพรวมพบวา่  ผลการด าเนินการ
ในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย  2.69 อยู่ในระดับพอใช้ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบ
พบวา่  องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบณัฑิต ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.39 อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง  องคป์ระกอบ
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2.03 3.15

3.00

2.00

3.00

2.39

2.54

3.00
3.00

3.50

1. กำรผลติบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5. กำรบริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมินปี 2559 ผลกำรประเมินปี 2560

ท่ี 2 การวิจยั ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.54 อยู่ในระดบัพอใช้ องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ไดค้ะแนน
เฉล่ีย 3.00 อยูใ่นระดบัพอใช ้ องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ไดค้ะแนนเฉล่ีย  3.00 อยู่
ในระดบัพอใช ้ องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัพอใช ้  
 เม่ือพิจารณาเชิงระบบ  ปัจจยัน าเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย 2.31  ผลการประเมินอยู่ในระดับตอ้ง
ปรับปรุง ด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย  3.14 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลลัพธ์  ได้คะแนน
เฉล่ีย 1.88 อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ผลจากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 -2560 พบวา่ 
องคป์ระกอบท่ี 1  ดา้นการผลิตบณัฑิต ผลการด าเนินงานปี 2560 ดีข้ึนกวา่ปี 2559 จากคะแนน 2.03 

เป็น 2.39 
องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการวจิยั ผลการด าเนินงานลงลงจาก 3.15 เป็น 2.54 
องคป์ระกอบท่ี 3  ดา้นการบริการวชิาการ ผลการด าเนินงานคงเดิม 
องคป์ระกอบท่ี 4  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลการด าเนินงานดีข้ึนจาก 2.00 เป็น 3.00 
องคป์ระกอบท่ี 5  ดา้นการบริการจดัการ ผลการด าเนินงานดีข้ึน จาก 3.00 เป็น 3.50 
  แสดงถึงความพยายามในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของคณะ แต่ส าหรับ

ด้านการวิจัย คณะควรให้ความสนใจในการจัดหาแหล่งทุน และผลงานทาง
วชิาการท่ีมีคุณค่าในระดบัสูงเพิ่มข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
   จุดเด่น : 
              ผูบ้ริหาร บุคลากร มีความร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกนัเป็นอย่างดี มีทศันคติท่ีดีต่อการ
ท างานในคณะ และใส่ใจในการปฏิบติั แต่ขาดความรู้ในบางประเด็น ผูป้ฏิบติังานใชค้วามพยายาม  อยา่ง
มากโดยด าเนินการหลากหลายรูปแบบจนในท่ีสุดได้ผลลพัธ์ เช่น แผนพฒันาอาจารยร์ายบุคคลและ
แผนพฒันาดา้นภาษา แต่เป็นการลงทุนกบัผลลพัธ์มากเกินไป 
  
 ข้อเสนอแนะ : 
  1)  คณะบริหารธุรกิจฯ ควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีความเช่ือมโยงระหว่างคณะกบัคณะใน               
เขตพื้นท่ี โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีร่วมกนั ปัญหาของความซ ้ าซ้อนในการบริหารงานของคณะและ   
เขตพื้นท่ี ควรเสนอให้ผูบ้ริหารระดับสูงได้เข้ามาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข มิฉะนั้นแล้วคณะและ           
เขตพื้นท่ีจะไม่สามารถท างานใหบู้รณาการเป็นกิจกรรมเดียวกนัได ้
 2)  คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเขา้ใจในเกณฑ์การประกนัคุณภาพในระดบัหลกัสูตร
และคณะ ร่วมกนัระหวา่งคณะบริหารธุรกิจฯ กบัเขตพื้นท่ีท่ีมีการจดัการเรียนการสอนดา้นบริหารธุรกิจ 
ให้เขา้ในวิธีการปฏิบติัร่วมกนั และคณะตอ้งกระจายกิจกรรมต่าง ๆ ไปยงัเขตพื้นท่ี ตั้งแต่แผนกลยุทธ์ 
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ท่ีตอบโจทยข์องคณะและเขตพื้นท่ี ตั้งแต่การแผน การก าหนดระบบและกลไก
ในการปฏิบติังาน การน าแผนสู่การปฏิบติั การก ากบัติดตาม การประเมินความส าเร็จของแผนและ
โครงการ ทุกอย่างต้องท างานให้เป็นเน้ือเดียวกัน และด าเนินการในรูปแบบเดียว เพื่อจะประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรมโครงการและแผนใหบ้รรลุตามเป้าหมายได ้
  3)  คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเข้าใจในหลายประเด็นท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพหลกัสูตร การประกนัคุณภาพคณะ ตวัอย่างเช่น การบูรณาการการ
เรียนการสอนกบัการวจิยั การทวนสอบ เทคนิคการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การประเมินผลลพัธ์การ
เรียนรู้ ตลอดจนการด าเนินการพฒันาคุณภาพการการบริหารจดัการของคณะ ตั้งแต่การน าแผนสู่การ
ปฏิบติัในแต่ละกิจกรรม การประเมินความส าเร็จของแผน การประเมินความส าเร็จของโครงการ การ
ก ากบัติดตามตรวจสอบ การน าผลการประเมินสู่การปรับปรุง การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ การบริหาร
ความเส่ียง การจดัการความรู้ ฯลฯ และการท างานควรมีการวางแผน ออกแบบกระบวนการ ก ากบั
ติดตามการท างานทั้ งในระดับหลักสูตรและคณะอย่างเป็นระบบ เช่น พิมพ์ดีด การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป การเตรียมความพร้อมดา้นทกัษะเพื่อใชใ้นวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ
ในช่วงเวลาท่ีมีโอกาส เพื่อปรับวธีิคิดและการแกปั้ญหาตดัสินใจในสภาพจริงของการท างาน 
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2. รำยนำมคณะผู้ประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง รหัส 
ผูช่้วยศาสตราจารยป์รานี  พรรณวเิชียร ประธานฯ U570009 
ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์  กรรมการ U570621 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ  บวัเจริญ กรรมการ U570081 

 
 

3. บทน ำ 
 3.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐำนของคณะ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จดัตั้ งตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2500 และมีการพฒันามาเป็นล าดับ 
ดงัน้ี  พ.ศ. 2500 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   แผนกวิชาพณิชยการ 
พ.ศ. 2507 จดัการเรียนการสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวชิาการเลขานุการ 
พ.ศ. 2510  เปิดแผนกวิชาการบญัชี ระดบั ปวส. พ.ศ. 2518 เปิดแผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการ
จดัการ ระดับ ปวส. พ.ศ. 2534 เปิดแผนกวิชาการท่องเท่ียว ระดับ ปวส. พ.ศ. 2543 ยกเลิกการรับ
นกัศึกษาระดบั ปวช. และพฒันาการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี   พ.ศ. 2549 คณะบริหารธุรกิจ
และคณะศึกษาทั่วไปถูกจัดให้อยู่เป็นคณะเดียวกันโดยเปล่ียน ช่ือเป็น “คณะบริหารธุรกิจและ                    
ศิลปศาสตร์” เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม ปีพ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งข้ึนแทนสถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล โดยให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ลงว ันท่ี  14 พฤศจิกายน พ.ศ.  2549
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ในส่วนของงาน 
ดา้นวิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดแ้บ่งคณะเป็น 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ละคณะมีคณบดีเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ใน 6 พื้นท่ี คือ  เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก  และล าปาง 
โดยแต่ละพื้นท่ีมีหัวหน้าสาขา เป็นผูบ้ริหารงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 
สาขาหลกั คือ สาขาการบญัชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาศิลปศาสตร์ ซ่ึงรับผิดชอบการจดัการเรียน
การสอนใน ระดบัปริญญาตรีจ านวน 6 หลกัสูตร และระดบัปริญญาโทจ านวน 1 หลกัสูตร นอกจากน้ียงั

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder2$TreeView1','sAssessor')
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รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาตะวนัออก ภาษาตะวนัตก และพลศึกษาและนนัทนาการ 
  
 ปรัชญำ :  
 บริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจ และหลกัธรรมาภิบาล 
 
 ปณธิำน :  
             บณัฑิตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
              “เป็นคนดี มีความรอบรู้ มุ่งมัน่ส่ือสารสัมพนัธ์ กา้วทนัเทคโนโลย”ี 
  
 วสัิยทศัน์ :  
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  มี คุณธรรมเ ช่ียวชาญเทคโนโลยี  ขับเค ล่ือนพลังประชาคมสู่
มาตรฐานสากล 
 
 พนัธกจิ :  
 1)  จดัการศึกษาดา้นบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น

ผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั ท่ีมีทกัษะวชิาชีพ เทคโนโลย ีและพฒันาตนเองได้ 
 2)  บูรณาการวิจยั นวตักรรม ท่ีสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน น าสู่การ

เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 3)  บริการวิชาการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนวตักรรม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน สังคม 
 4)  ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมเพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญา 

สร้างสมดุลของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 5)  บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้พฒันาองคก์รสู่องคก์รคุณภาพ (HPO) 
 
  มีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน จ านวน 7 หลกัสูตร แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 6 หลกัสูตร 
และระดบัปริญญาโท 1 หลกัสูตร    

จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 7,970 คน มีอาจารยท์ั้งหมด 379 คน โดยมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
60 คน และรองศาสตราจารย ์4 คน มีบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด 42 คน 

ได้รับงบประมาณทั้งหมด 149,469,237 บาท โดยเป็นงบประมาณแผ่นดิน 70,490,532 บาท 
และงบประมาณรายได ้78,978,705 บาท 
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 มีสถำนทีจั่ดกำรเรียนกำรสอนในทุกเขตพืน้ที ่คือ 
1)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

  128 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (จอมทอง) 
  199 หมู่ 21 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่50160 
 2)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย 
  599 หมู่10 ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57120 
 3)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 
  41/1 ถนนพหลโยธิน ต าบลไมง้าม อ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 63000 
 4)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
  59 หมู่ 13  ต าบลฝายแกว้  อ าเภอภูเพียง  จงัหวดัน่าน  55000 
 5)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
  52 หมู่7 ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  65000 
 6)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 
  200 หมู่17 ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  52000 
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4. วธิีประเมนิ 

 4.1  กำรวำงแผนและกำรประเมิน (ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรตรวจเยีย่ม) 
 1)  กำรวำงแผนก่อนกำรประเมิน 
             ประธานคณะกรรมการได้เชิญผูป้ระเมินมาประชุมปรึกษาหารือโดยมอบหมายให้ผู ้
ประเมินแต่ละท่านให้อ่านแบบรายงานการประเมินตนเองของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และประมาณการคะแนนขั้นต้นจากผลประเมินก่อนเขา้
ประชุม และกรรมการไดป้รึกษาหารือสรุปผลลพัธ์จากการอ่านเอกสารแบบรายงานการประเมินตนเอง 
และขอเอกสารบางส่วนเพิ่มเติมจากคณะเช่น สุ่มขอรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
หลงัจากนั้นไดมี้การจดัท าโปรแกรมการตรวจประเมินในระยะเวลา 2 วนั เสนอใหก้รรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 
 2)  ระหว่ำงกำรประเมิน 
             คณะกรรมการประเมินได้เร่ิมตรวจสอบเอกสารเชิงปริมาณเพื่อเป็นการทวนสอบความ
ถูกตอ้งของตวับ่งช้ีท่ีระบุข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมด หลงัจากนั้นคณะกรรมการได้มีการประเมินใน                 
ตวับ่งช้ีขององค์ประกอบทีเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้หลกัพิชญพิจารณ์  มีการประเมินร่วมกนั 
ปรึกษาหารือ สรุปผลร่วมกนัในแต่ละตวับ่งช้ีในรายองค์ประกอบ และสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
ขอ้เสนอแนะ ในรายองคป์ระกอบ รวมทั้งขอ้เสนอแนะในภาพรวม ท่ีเสนอใหก้บัคณะด าเนินการ 
 3)  หลงักำรตรวจเยีย่ม 
             คณะกรรมการประเมิน ไดส้รุปผลขอ้มูลจากการประเมินทั้งหมดให้กบัคณบดี รองคณบดี 
ผูบ้ริหาร อาจารย ์ได้รับทราบ และตอบขอ้สงสัย รวมทั้งให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท าให้ผูรั้บการ
ประเมินมีความ พึงพอใจและมีขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงในปีต่อไป 
 
 4.2  วธีิกำรตรวจสอบและควำมน่ำเช่ือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีการขอดูเอกสารหลกัฐานบางส่วนท่ีเป็นหลักฐาน
ส าคญัในการติดตามผลลพัธ์ มีการสัมภาษณ์ผูใ้ชบ้ณัฑิต ชุมชน ศิษยเ์ก่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ีสาย
สนบัสนุน รวมทั้งนกัศึกษาปัจจุบนั เพื่อยืนยนัการปฏิบติังานจากผูรั้บบริการจริงและผูป้ฏิบติั เพื่อท าให้
ขอ้มูลท่ีไดรั้บรวมทั้งการตดัสินผลมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน 
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5. ผลกำรประเมิน 
 
 5.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย
ก ำหนดไว้ 

คะแนนประเมิน
ปี 2559 

คะแนนประเมิน  
ปี 2560 

หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลติบัณฑิต  
1.1  ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 3 คะแนน 1.65 1.71  
1.2  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 16 1.61 1.83  
1.3  อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 30 1.45 1.41  
1.4  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
 อาจารยป์ระจ า 

5 คะแนน 2.50 3.39  

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 3, 6 
1.6  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 2, 3 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  1 2.04 2.39  

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั
 หรืองานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 4.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ขอ้ 2-5 

2.2  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ วทิย ์60,000 
บาท/ คน 

สังคม 25,000 
บาท/คน 

2.77 2.59  

2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 3.50 คะแนน 2.67 2.04  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  2 3.15 2.54  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้  ขอ้ 1, 3, 6 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่  3 3.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 2.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1,2,3,6 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  4 2.00 3.00  

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์
 ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 3.00 3.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1, 4, 7 

5.2  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 6 ขอ้ 3.00 4.00 ขอ้ท่ีท าได ้ ขอ้ 1-5 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่  5 3.00 3.50  

คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบ่งช้ี) 2.51  2.69  

ระดบัคุณภำพ พอใช้ พอใช้ 
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 5.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมินเฉลีย่ 

ผลกำรประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลีย่ 

1. การผลิตบณัฑิต 6 2.21 3.00 1.71 2.39 ตอ้งปรับปรุง 
2. การวจิยั 3 2.59 3.00 2.04 2.54 พอใช ้
3. การบริการวชิาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 1 - 3.00 - 3.00 พอใช ้
5. การบริหารจดัการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

13 2.31 3.14 1.88 2.69 พอใช้ 

ผลกำรประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ 

ต้อง
ปรับปรุง 

  

 
 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที ่1 :  กำรผลติบัณฑิต 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 

1) มหาวทิยาลยั คณะ  และหลกัสูตร ยงัขาดการติดตามการรับทราบประเด็นจาก สกอ. ในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรโดยเฉพาะการปรับปรุงท่ีมีการเปล่ียนช่ือหลกัสูตร ส่งผลใหน้กัศึกษาไม่สามารถกูเ้งิน 
กยศ. ได ้ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนในอนาคต  

2) ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ยงัไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร (ตวับ่งช้ีท่ี 1.1) 
จ านวน 2 หลกัสูตร   ส่งผลให้การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรในระดบัคณะไม่ผ่าน (ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ขอ้ 6) 
และมีผลต่อการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัไม่ผา่นดว้ย 

3) คณาจารยมี์คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการจ านวนนอ้ย ขาดการสนบัสนุนและการพฒันา
ศักยภาพอย่างเป็นระบบและชัดเจน ทั้ งทางด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและการเสริมสร้าง
สมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพ 

4) คณะยงัขาดระบบกลไกและการวางแผนการให้บริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่งผลให้
การพฒันานกัศึกษาไม่เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์และผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร 
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5) การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่ายงัขาดความชดัเจนไม่สะทอ้นผลการ
ด าเนินการในภาพรวม 

6) การจัดท าแผนพัฒนาและกิจกรรมนักศึกษายงัขาดความชัดเจนทั้ งด้านการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัความส าเร็จ ท าให้ไม่สามารถสะทอ้นการเสริมสร้างบณัฑิตพึงประสงค ์อีกทั้ง
การประเมินผลส าเร็จเป็นเพียงการประเมินปัจจยัน าเขา้ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม ท าให้ไม่สามารถน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแผนและกิจกรรมพฒันานกัศึกษาได ้

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) คณะ และหลกัสูตร ควรมีการติดตาม การปรับปรุงหลกัสูตรให้ สกอ. รับทราบ และมีรหสั
หลกัสูตร เพื่อให้นกัศึกษาสามารถกูย้ืม กยศ.ได ้รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาด้าน
การเงิน นอกจากน้ีควรมีการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการปรับปรุงหลกัสูตร การรวมสาขาวิชาเป็น
แขนงวชิาและเขตพื้นท่ี 

2) คณะควรให้ความส าคญัและก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งใน
ประเด็นของคุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาปี 2558 อีกทั้งควรให้ความรู้ ความเขา้ใจและการสนบัสนุนการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับนักศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

3) คณะ ควรให้ความส าคญักับการพฒันาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการวางกรอบ
อตัราก าลังท่ีสมดุลกบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในปัจจุบนั มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมพฒันา
คณาจารยท่ี์ชดัเจน ก าหนดแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (IDP) มาสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ีเช่ือโยงทั้งคณะ 
ตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร โดยเฉพาะการศึกษาต่อ การส่งเสริมการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ความ
ช่วยเหลือจดัล าดบัความส าคญัเป็นรายบุคคล มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน  

4) คณะควรวางแผนและสร้างระบบและกลไกการให้บริการ โดยอาจตอ้งพิจารณาโครงสร้าง
ของคณะ ศึกษาหาความตอ้งการของการให้บริการของนกัศึกษา มีการวางแผนและด าเนินการใหบ้ริการ
ท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
พฒันาการให้บริการ และการให้ขอ้มูลแหล่งของหน่วยงานของการให้บริการ เพื่อให้เหมาะสม ตาม
ความคาดหวงัของนกัศึกษา การจดักิจกรรมนอกหลกัสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
การประกอบอาชีพ 

5) คณะ ควรจดัให้มีการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เพิ่มมากข้ึน โดยอาจมีการ
ส ารวจความตอ้งการ โดยเฉพาะประเด็นความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพการประกอบ
อาชีพของศิษยเ์ก่า 
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6) คณะ ควรมีการทบทวนการจดัท าแผนพฒันานกัศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั และเขตพื้นท่ี มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนและกิจกรรม โดยเนน้ความส าเร็จ
ดา้นผลลพัธ์ท่ีเกิดกบันกัศึกษา ทั้งทางดา้นบณัฑิตพึงประสงค ์ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีก
ทั้งมีการประเมินผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ของแผนและกิจกรรมเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง
กิจกรรมและแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจนสามารถเป็นบณัฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพในอนาคต    
 
องค์ประกอบที ่2 :  กำรวจัิย 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ผลการวิจยัไม่มีทิศทางการวิจยัท่ีสะท้อนถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของสาขาและคณะ
บริหารธุรกิจ 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) ควรมีการก าหนดทิศทางการวจิยัของคณะใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและวสิัยทศัน์ของคณะ 
และผลกัดนัไปปรับให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของบุคลากร งบประมาณ ตลอดจนสะทอ้นถึงผลผลงาน
ของคณะ ควรวเิคราะห์หาศกัยภาพของบุคลากรและความสามารถเฉพาะดา้นเพื่อก าหนดทิศทางงานวิจยั
ของแต่ละสาขา แลว้ส่งเสริมใหไ้ดโ้จทยง์านวจิยัท่ีสนบัสนุนการบูรณาการสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 

2) คณะควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารยทุ์กคนในคณะท างานวิจยั ซ่ึงอาจเป็นงานวิจยัทางบูรณา
การหรือหาแหล่งทุนจากภายนอก เพื่อสร้างงานวิจยัท่ีมีคุณค่าในระดบัชาติและนานาชาติ รวมทั้งควร
ให้ผลงานวิจยักระจายสู่บุคลากรในคณะอยา่งทัว่ถึง ไม่ใช่นกัวิจยัเพียงบางกลุ่ม บางคน ซ่ึงเป็นบุคลากร
เพียงไม่ก่ีในคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 3 :  กำรบริกำรวชิำกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 ผลการวิจยัไม่มีทิศทางการวิจยัท่ีสะท้อนถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของสาขาและคณะ
บริหารธุรกิจ ถึงแมว้า่ จะมีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ท่ีชดัเจน แต่ไม่สามารถน าสู่การปฏิบติัในโครงการ 
กิจกรรมดา้นบริการวชิาการท่ีประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานได ้

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 

1) ควรมีการก าหนดทิศทางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการให้ชัดเจน ก าหนดตวับ่งช้ี
ความส าเร็จของแผนบริการวิชาการดา้นชุมในแต่ละปี ไปจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และเช่ือโยงสู่
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อน าสู่การปฏิบติัได ้ควรมีการก าหนดตวับ่งช้ีการหารายไดด้า้นบริการวชิาการ เพื่อ
สร้างความเขม็แขง็ใหค้ณะ 

2) ควรมีการก ากบัติดตามเพื่อน าผลไปด าเนินการประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องแผนดา้นบริการวชิาการท่ีก าหนดไว ้
 
องค์ประกอบที ่4 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 คณะบริหารธุรกิจมีการน าแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะวัฒนธรรม มาเป็นปัจจัยหลักในการ
ด าเนินงานตามแผน มีตัวบ่งช้ีรองรับความส าเร็จของแผน แต่การจัดโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมยงัขาดการประเมินความส าเร็จของโครงการ และยงัไม่มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 คณะบริหารธุรกิจควรน าตวับ่งช้ีจากแผนกลยุทธ์มาเป็นปัจจยัหลกัน าไปสู่การจดัท าแผนพฒันา
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และด าเนินกิจกรรมโครงการให้ตอบโจทยต์วับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ด้านศิลปะวฒันธรรมดงักล่าว และควรมีการจดัท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีมีตวับ่งช้ีวดั
ความส าเร็จของโครงการ และน าผลการประเมินแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
ไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป และท าให้การด าเนินการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมมี
แนวโนม้ท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 
 
องค์ประกอบที ่5 :  กำรบริหำรจัดกำร 
 จุดทีค่วรพฒันำ : 
 1) การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหลกัสูตร ทั้งในส่วนของการจดัการเรียนการสอนใน
คณะ กบัการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในแต่ละพื้นท่ี ตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรแต่และ
หลกัสูตรไม่เท่ากนั มหาวิทยาลยัไม่ได้แยกพื้นท่ีของแต่ละหลกัสูตร ท าให้คณะไม่สามารถวิเคราะห์
ตวัเลขแต่ละตวัว่ามาจากกิจกรรมใด จะได้น าไปสู่การพิจารณาตน้ทุนของการบริหารจดัการแต่ละ
หลกัสูตรได ้
 2) บุคลากรของคณะยงัไม่เขา้ใจด้านการบริหารความเส่ียงและการจดัการความรู้อย่างเป็น
ระบบ ท าใหก้ารด าเนินการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้
 3) คณะมีการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร แต่การด าเนินการยงัไม่ชัดเจนเพราะอยู่
ในช่วงของการปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ของคณะ และมีปัญหาดา้นการจดัเก็บขอ้มูลในแต่ละเขตพื้นท่ี 
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 4) คณะยงัขาดการก ากบัติดตามหลกัสูตรทุกหลกัสูตรให้มีคุณภาพ เน่ืองจากมีบางหลกัสูตร 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณภาพของหลกัสูตรในองคป์ระกอบท่ี 1 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำ : 
 1) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรเขา้ใจวิธีการค านวณการคิดตน้ทุนต่อหน่วยของทุกหลกัสูตรใน
คณะและทุกหลกัสูตรของคณะในเขตพื้นท่ี นอกจากไดเ้ขา้ใจการคิดตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตรแต่ละ
หลกัสูตรแลว้ ตอ้งพิจารณาตน้ทุนต่อหน่วยของหลกัสูตร ถา้น ามาวิเคราะห์ตน้ทุนตามพนัธกิจ 4 ดา้น 
การพฒันานกัศึกษา การพฒันาบุคลากร การบริหารจดัการ และน ามาวิเคราะห์ความคุม้ค่าของหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสทางการแข่งขนัเม่ือเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรเดียวกนัในหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  
 2) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเขา้ใจให้กบับุคลากรของคณะในการบริหารความเส่ียง 
ตั้ งแต่การก าหนดประเด็นความเส่ียง ว่าเป็นปัญหา การควบคุมภายในความเส่ียง และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงของปัญหา น าข้อมูลมาบริหารความเส่ียง ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานความเส่ียงโดยผูบ้ริหาร และสุดทา้ยตอ้งมีประเด็นความเส่ียงลดลง 
 3)  คณะบริหารธุรกิจฯ ควรสร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน
ด้านการจดัการความรู้ โดยแบ่งเป็นเร่ือง การเรียนการสอน งานวิจยั งนบริการนักศึกษา โดยให้ผูท่ี้
เ ก่ียวข้องน า Tacit Knowledge มาปรับเป็น Explicit Knowledge และมีการน ากระบวนการจัดท า                
องค์ความรู้ 7 ขั้นตอนของการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปล่ียนกนัมากพอจนเกิด   
องคค์วามรู้ใหม่ข้ึน 
 4) คณะบริหารธุรกิจฯ ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตามหลกัสูตรท่ีเขม้แข็งเขา้มา
ก ากบัดูแลการด าเนินการของทุกหลกัสูตร เพื่อช่วยในการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็น
รูปธรรม มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการดูแลหลกัสูตรในพื้นท่ีให้มีมาตรฐานเดียวกันกบั
หลกัสูตรในส่วนกลาง และหาวธีิการบริหารความเส่ียงของทุกหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
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